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جهاننما

پس از به رسمیت شناختن لوهانسک و 
دونتسک؛

اسد: روسیه و سوریه وارد جنگ
علیه دشمن واحد شده اند

رئیس جمهور سوریه 
اعالم کرد که دستور آغاز 
روند به رسمیت شناختن 
جمهوری لوهانســک و 
جمهوری دونتســک را 

خواهد داد. به گزارش روســیاالیوم، وزارت اطالع 
رسانی جمهوری دونتسک در بیانیه ای اعالم کرد: 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به هیئت جمهوری 
دونتســک به دلیل آزادی بیشــتر این جمهوری 
تبریک گفت. اسد تأکید کرد که به وزارت خارجه 
دستور آغاز روند به رسمیت شناختن جمهوری های 
لوهانسک و دونتسک را خواهد داد. اسد همچنین 
در دیدار با هیئت مشــترک روســیه و جمهوری 
دونتسک به اعضای این هیئت، آزادی بخش اعظم 
خاک دونباس را تبریک گفت و تأکید کرد: روسیه 
و سوریه وارد جنگ واحدی علیه یک دشمن واحد 
شده اند. کسی که تروریست ها و نازی های جدید را 
اداره می کند تنها یک طرف است و آن آمریکاست. 

وی گفــت: جنــگ اصلــی و بزرگتــر علیــه 
سیاست های ســلطه جویانه غرب است که معتقد 
اســت در رأس دنیا قرار دارد و می خواهد جهان را 
طبق منافعش اداره کند. برای همین کشورهایی که 
از حاکمیتشان دفاع می کنند باید روابط قوی داشته 
باشــند تا مواضع خود را تقویت و منافع ملتشان را 
محقق کنند. اعضای هیئــت مذکور نیز بر اهمیت 
همکاری اقتصادی با سوریه و ایجاد روابط فرهنگی 

با ملت سوریه تأکید کردند.
 این اعضا اعالم کردند: شرایط ملت اوکراین در 
دونباس و چیزی که به خاطر آن می جنگند شبیه 
همان شرایط ملت سوریه است چراکه کشورهای 
غربی از ســالح تحریم های غیرقانونی و محاصره 
برای از بین بردن اقتصادهای کشــورهایی که زیر 
سلطه آن ها نیستند، استفاده می کنند. این هیئت 
بشار اســد را در جریان تحوالت دونباس و آخرین 
تحوالت عملیات نظامی روسیه در این منطقه قرار 
داد و بر تمایل خود برای تقویت روابط با سوریه در 

تمام زمینه ها تأکید کرد. 
در این بیانیه آمده اســت: فیصــل مقداد، وزیر 
خارجه ســوریه به این هیئت اعالم کرد که وزارت 
خارجه فورا دستورات رئیس جمهور را اجرا خواهد 

کرد.
    

باکو باز هم به ایروان هشدار داد! 
ف،  م علــی ا لهــا ا
رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان به ارمنستان 
دربــاره ادعاهای ارضی 
در قره باغ هشــدار داد و 

آن را برای ایروان بسیار خطرناک خواند. براساس 
گزارش پایگاه خبری ینی شــفق، علی اف که در 
آیین افتتاحیه »انجمن جهانی باکو« ســخنرانی 
می کرد گفت: اگر ایروان به زیر سوال بردن تمامیت 
ارضی آذربایجان ادامه دهــد، باکو هم همین کار 
را انجام خواهد داد و تمامیت ارضی ارمنســتان را 
زیر ســوال می برد. وی تاکید کرد، اگر ارمنستان 
تمامیت ارضی ما را به چالش بکشد ما هم گزینه ای 
نداریم جز اینکه تمامیت ارضی این کشــور را زیر 
سوال ببریم. این اقدام بی فایده و خطرناک است و 
حکومت ایروان باید این را بفهمد و بازسازی تاریخ را 
متوقف کند. رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان 
در ادامه افــزود، به عبارت دیگــر باکو زمینه های 
تاریخــی الزم برای به چالش کشــیدن قلمروی 

ارمنستان را دارد. 
وی در سخنرانی خود با بیان اینکه آذربایجانی ها 
در مناطق وســیعی زندگی کرده اند مدعی شد، 
تاریخ در قرن گذشــته به خوبی نشــان می دهد 
که اتحاد جماهیر شوروی ســابق در سال 1920 
زنگزور، منطقه تاریخی آذربایجان را برید و آن را به 

ارمنستان تقدیم کرد.
 بنابراین اگر ارمنستان مدعی جایگاهی برای 
ارامنه در قره باغ اســت چرا باکو نباید این ادعا را 
برای آذربایجانی ها در قره باغ داشته باشد؟ علی اف 
همچنین خطاب بــه ایروان افــزود: این موضوع 
می تواند به بن بست منجر شود. دولت ارمنستان 
نباید درس های جنگ دوم قره باغ را فراموش کند. 
این درس ها را به خوبی بیاموزید و از هرگونه ادعای 

ارضی علیه آذربایجان خودداری کنید. 
روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از 
سال 1991 و بعد از فروپاشی شوروی دچار تنشهای 
فزاینده است و دو طرف بر سر منطقه قره باغ دارای 
درگیری ارضی هستند. آخرین درگیری نظامی 
دو کشور به ســپتامبر 2020 برمیگرد که ارتش 
جمهوری آذربایجان موفق شد بخشهایی از قره باغ 

را از کنترل ارمنستان آزاد کند. 

هنوز صدای شلیک توپخانه های 
ارتــش روســیه علیــه مواضــع و 
زیرســاخت های اوکراین به صورت 
منقطع به گــوش می رســد. مردم 
همچنان آواره هســتند و شهروندان 
شــهرهای مورد حمله روسیه به یک 
ســمتی گریخته اند. روس ها با یک 
دســت پس می زنند و با یک دســت 
پیش می کشــند و به گونه ای رفتار 
می کنند که گویی هم می خواهند به 
جنگ پایان دهنــد و هم  می خواهند 
اوضاع را به ســمت تثبیت مواضع و 
در نهایت مذاکره پیش ببرند. شــاید 
»هنری کیســینجر« که اخیراً تولد 
99 سالگی اش را جشن گرفت درست 
می گوید. او کمی پس از حمله روسیه 
به اوکراین، گفــت که جهان به مکان 
دیگری تبدیل شده است! کیسینجر 
در ایــن اظهارنظر صریح و درســت، 
به صورت غیرمســتقیم به این نکته 

اشاره کرد که پس از 24 فوریه 2022 
میــالدی قطب بندی هــا در دنیا به 
چند مدل جدید تقســیم خواهد شد 
که دقیقاً همین اتفــاق افتاد اما آنچه 
در این میان باید توجه کرد دو محور 
اصلی اســت. محور اول چین و ضربه 
غیرمستقیم آمریکا به این کشور است. 
دیگر در ایاالت متحده نمی شنویم که 
بگویند تهدید اول و آخر واشــنگتن، 
القاعده یــا داعش اســت؛ بلکه این 
جریان هــای رادیکال در فــاز دوم و 
سطح زیرین تهدیدهای امنیت ملی 
هستند و حاال نام چین و سپس روسیه 
در صدر فهرست تهدیدات آمریکا قرار 
دارد. این روند به نوعی نشان داده که 
آمریکایی ها مدام به دنبال آن هستند 
تا بتوانند اوضاع را بــه نفع خود و ضد 
چینی ها تشــدید کنند اما سوال این 
اســت که اوکراین در ایــن بین چرا 
باید قربانی می شد؟ محور دوم دقیقاً 
همین مساله اســت. اینکه اوکراین 

چرا در شرایط کنونی به این وضعیت 
افتاده، دقیقاً همان موضوعی است که 
ما باید در موردش ماه ها بحث کنیم اما 
خروجی این بحث صرفاً یک مســاله 
مهم است و آن هم »تضعیف روسیه 
و عبرت گرفتن چین« از این پرونده 
است! آمریکایی ها با کمی اختالف و 
خطا، می دانستند که چه زمانی قرار 
است روس ها به اوکراین یورش ببرند 

و به همین جهت تمام اطالعات خود 
را در این باره و در قالب رسانه  منتشر 
کردند تا در نهایــت بتوانند اوضاع را 
به نفع خــود رقم بزنند کــه موفق به 
تحریک روســیه شــدند و شد آنچه 
که مالحظه می کنیــد. اما نکته مهم 
این اســت که چه اهرم هایی در این 
پرونده باعث می شود که آمریکایی ها 
بتواننــد اوضاع را به نفع خود ســوق 
دهند و هزینه ها را کم کنند؟ پاســخ 
بدون تردید اروپاســت! اوکراین در 
حقیقت در این منازعــه ای که میان 
ســه قدرت )آمریکا، چین و روسیه( 
صورت گرفته، قربانی شد و ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری حاکم بر 
کی یف هم این موضــوع را به خوبی 
می داند. او درک کــرده که حکم یک 
اهرم فشار بر روسیه را دارد و اگر همین 
فردا مذاکرات مسکو - واشنگتن بر سر 
اوکراین به نتیجه برســد، او درنهای 
چند ماه در کی یف خواهد بود و پس 

از مدتی باید کناره گیری کند؛ چراکه 
تاریخ را فاتحــان، و قانون را حاکمان 
می نویسند. بر همین اساس حاال باز 
هم شــاهد میدان داری اروپایی ها در 
این مسیر هستیم که باید آن را تکرار 

مکررات دانست!

تاکید بر حمایت از کی یف
چندی پیش نخست وزیر بریتانیا به 
اوکراین سفر کرد و پشت سر آن نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا و بسیاری از سناتورهای کمیته 
روابط خارجی مجلس سنا به کی یف 
آمدند و سپس مقامات پارلمان اروپا 
راهی این کشــور شدند. حاال هم یک 
اتفاق تقریباً نادر رخ داد؛ چراکه امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، اوالف 
شــولتس، صدراعظم آلمان و ماریو 
دراگی، نخست وزیر ایتالیا پنجشنبه 
وارد اوکراین شــدند و بــا ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار 
کردند. این سه رئیس جمهور به همراه 
کالوس یوهانیــس، رئیس جمهــور 
رومانی از مرکز شهر کی یف، پایتخت 
اوکراین بازدید کردند و تصاویر منتشر 
شــده از آنها با کت و شــلوارهای اتو 
خورده در میان تلی از آوار و ویرانه ها 
به ســرعت در خروجی رسانه ها قرار 
گرفت. آنچه در این میان مهم به نظر 
می رســد و به نوعی نگاه منتقدان به 
اروپا را بیش از گذشــته منفی جلوه 
می دهد، اظهــارات امانوئل ماکرون 
است. او در جریان این سفر به زلنسکی 
اعالم کرد که »اوکراین از یک توافق 
غیررســمی صحبت می کند، اما این 
موضع تقریباً رسمی شرکای ناتو است 
و ما به اوکراین کمــک می کنیم تا از 
خود دفاع کند، اما وارد جنگ با روسیه 
نمی شــویم«. این پیام خیلی صریح 
و شــفاف بود و به نظر می رسد که در 
طول چهار ماه اخیــر چنین پیامی با 
این صراحت از سوی اروپا به زلنسکی 

و تمام دنیا صادر نشده بود.
 ماکرون در جای دیگر اعالم کرد 
توافق شده که تسلیحات ویژه ای مانند 
هواپیماهای جنگی یا تانک ها عرضه 
نشــود و زلنســکی از این توافق آگاه 
است اما فرانسه قصد دارد سامانه های 
هویتزر پیشرفته بیشــتری موسوم 
به قیصر را بــه اوکرایــن بدهد. این 
ســخنان به نوعی تیر خالص بر تمام 
تحلیل هــا بود و به خوبی نشــان داد 

که غرب بــه هیچ وجــه نمی خواهد 
محدوده درگیری در شــرق اروپا را 
گســترش داده یا به نوعی روسیه را 
مجبور به واکنش سلبی تندتر کند و به 
همین دلیل است که آنها نمی خواهند 
تســلیحات و تجهیزات ســنگین به 
کی یف ارائه دهند. سفر این سه رهبر 
اروپایی به اوکراین در حالی انجام شد 
که درگیری های شــدید در دونباس 
برای تســلط بر سورودونسک، شهر 
کلیدی اســتان لوهانســک سازمان 
ملل متحــد و جامعــه بین المللی را 
به شــدت نگران کرده است. از سوی 
دیگر باید متوجه بــود که انتقادها به 
ماکرون با این ســفر بیشتر از گذشته 
شده اســت؛ چراکه او در حالی وارد 
اوکراین شــده که چنــدی پیش از 
زلنسکی خواسته بود تا در مذاکرات 
با روســیه  و برای پایان بخشیدن به 
نزاع،  بخشی از اراضی خود را به مسکو 
دهد. آنچه در این میــان و در خالل 
این ســفر مهم جلوه کرده این است 
که کمیسیون اروپا عصر روز گذشته 
)جمعه( با درخواســت اوکراین برای 
پیوستن به 27 کشــور عضو اتحادیه 
اروپا موافقت کرد ولی بحث اینجاست 
که این موافقت صرفاً به معنای نامزدی 
اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا 
اســت و به معنی پیوستن قطعی این 
کشور به نهاد اروپایی مذکور نیست و 
نخواهد بود. بر این اساس و با توجه به 
اینکه اروپایی ها در حال آماده شدن 
برای تدوین بسته هفتم تحریمی علیه 
روسیه هستند، به نظر می رسد که این 
سفرها صرفاً برای قوت قلب دادن به 
زلنسکی و اوکراینی ها است؛ چراکه 
کی یف هنوز در حال هزینه دادن است 
و عماًل بازنده اصلی در این نزاع قدرت 

به حساب می آید.

رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا در سفر به اوکراین، قول حمایت نظامی بیشتر دادند؛

اصرار بر ادامه تقابل کنترل شده با مسکو!

فرشاد گلزاری

کمیسیون اروپا با 
درخواست اوکراین برای 

پیوستن به 27 کشور عضو 
اتحادیه اروپا موافقت کرده 

است؛ ولی این موافقت 
صرفًا به معنای نامزدی 

کی یف برای عضویت در 
اتحادیه اروپا است و معنی 
پیوستن قطعی به این نهاد 

اروپایی را نمی دهد

زلنسکی درک کرده که 
حکم یک اهرم فشار بر 
روسیه را دارد و همین 

فردا اگر مذاکرات مسکو 
- واشنگتن بر سر اوکراین 

به نتیجه برسد، او درنهایت 
چند ماه در کی یف خواهد 

بود و پس از مدتی باید 
کناره گیری کند

پکن دیروز )جمعه( یک ناو هواپیمابر پیشرفته را 
که در داخل چین طراحی و تولید شــده است، به آب 
انداخت؛ رویدادی که یک نقطه عطــف نظامی مهم 
محسوب می شود. به گزارش آناتولی، براساس گزارش 
روزنامه گلوبال تایمز چین، نــاو هواپیمابر فوجیان از 

بندری در شانگهای به آب انداخته شد. 
ســومین ناو هواپیمابر چین با نام »فوجیان« که 
از اســتانی به همین نام نامگذاری شــده است، به دو 
ناو هواپیمابر دیگر کــه قباًل وارد خدمت شــده اند، 
لیائونینــگ و شــاندونگ می پیوندد کــه در اواخر 
ســال 2019 راه اندازی شدند. شــو کیلیانگ، یکی 
از اعضــای دفتر سیاســی حزب کمونیســت کمیته 
مرکزی چین و معــاون رئیس کمیســیون مرکزی 
ارتش در این مراسم شرکت داشــت. در این گزارش 
آمده: ناو هواپیمابر فوجیان نخســتین ناو هواپیمابر 
بومی چین با منجنیق های الکترومغناطیســی است. 
ایــن ناوهواپیمابر پرقدرت امکان جــا به جایی بیش 
از ۸0 هزار تن را دارد. همچنیــن فوجیان، دومین ناو 

هواپیمابر است که به طور کامل در چین ساخته شده 
و نیز بسیار پیشــرفته تر از دو ناو قبلی است.  سومین 
ناو هواپیمابر از نوع »تایــپ 00۳« تا پس از چندین 
آزمایش در دریا به نیروی دریایی تحویل داده نخواهد 
شــد. طبق اطالعات اولیه، طول فوجیان ۳20 متر و 

عرض آن 7۳ متر است.

چین سومین ناو هواپیمابر خود را به آب انداخت
خبر

نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه 
تاکید کرد، عملیات نظامی احتمالی ترکیه در شــمال 
ســوریه تهدیدات جدیدی را برای امنیــت ترکیه به 
وجود خواهد آورد. به گزارش اســپوتنیک، الکساندر 
الورنتیف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور 
ســوریه گفت: این عملیات به خودی خود مشکالت را 
حل نمی کند بلکه برعکــس تهدیدات جدیدی را برای 
امنیت ترکیه به وجود می آورد؛ چرا که حزب کارگران 
کردســتان ترکیه موســوم بــه پ.ک.ک و نیروهای 
دموکراتیک سوریه نه ناپدید می شوند و نه اقدامات ضد 
ترکیه را متوقف می کنند. وی تاکید کرد: این عملیات 
نظامی احتمالی ممکن است احساسات جدایی طلبی 
را در بین کردها تقویت کند. چنین ســناریویی به نفع 
ترکیه، سوریه، عراق و ایران نیست. این دیپلمات افزود: 
این عملیات پیامدهای منفی برای کل منطقه به همراه 
خواهد داشت و یک راه حل دیپلماتیک بهترین گزینه 
است. وی در ادامه گفت: روسیه امیدوار است رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با توجه به موضع منفی 

تمامی کشورهای عربی از انجام این عملیات نظامی در 
شمال ســوریه اجتناب کند چرا که این عملیات منجر 
به درگیری هایی میان نیروهای ترکیه و ارتش ســوریه 
می شــود. این دیپلمات تاکید کــرد: در بحبوحه این 
برنامه های ترکیه، روســیه قصد ندارد حضور خود در 

سوریه را تقویت کند.

مسکو: عملیات ترکیه در سوریه، به نفع آنکارا نیست
خبر

پاکستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا اقداماتی معتبر برای حفاظت از حقوق اساسی مردم کشمیر 
انجام داده و هند را برای استعمار غیرقانونی و نقض حقوق در این منطقه مورد مناقشه پاسخگو کند. به گزارش پایگاه 
خبری پاک آبزرور، خلیل هاشــمی، نماینده دائم پاکســتان در سازمان ملل به این شــورا گفت، پاکستان خواستار 
رسیدگی به بحران روبه رشد حقوق بشر در منطقه مورد مناقشه کشمیر است. هاشمی در پنجاهمین جلسه این شورا 
و در گفت وگوی تعاملی درباره گزارش ســاالنه کمیســر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل گفت: پرچمداران جهانی حقوق بشــر باید سکوت کر کننده خود را شکسته و 
هند را به دلیل اعمال وحشیانه اش علیه مردم کشمیر توبیخ کنند. او گفت: هند با 
دســتکاری غیرقانونی در جمعیت این منطقه مورد مناقشه، به نقض اصول منشور 
سازمان ملل، قطعنامه های شورای امنیت و مفاد چهارمین کنوانسیون ژنو را طبق 

سنوات گذشته ادامه می دهد.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که دولت جو بایدن به بازگشایی کنســولگری آمریکا در قدس پایبند 
است. به گزارش روزنامه القدس، ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: چارچوب زمانی درباره موعد 
بازگشایی کنسولگری در قدس وجود ندارد اما ما به بازگشایی کنسولگری پایبند هستیم. وی گفت: دولت آمریکا برای 
ازسرگیری ارتباط با تشکیالت خودگردان فلسطین و ملت فلسطین تالش می کند. تقریبا به صورت کامل روابط میان 
آمریکا و فلســطینی ها قطع شــده بود و نوعی جدایی کامل میان دولت آمریکا و 
تشکیالت خودگردان فلسطین وجود داشت. ازسرگیری روابط به واشنگتن اجازه 
داد کمک مالی بیشتری به ملت فلسطین بکند تا زندگی شان را بهبود ببخشد. وزارت 
خارجه فلسطین شنبه از دولت آمریکا خواست به تعهدات خود به ویژه بازگشایی 
کنسولگری در قدس برای خدمات رسانی به فلسطینی ها عمل کند و همین روند را 

همانند گذشته ادامه دهد تا مشکالت میان طرفین حل و فصل شود. 

آمریکا: به بازگشایی کنسولگری در قدس پایبند هستیمپاکستان خواستار اقدام سازمان ملل درباره کشمیر شد


